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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ POWOŁUJĄCĄ FUNDUSZ NA 
RZECZ EDUKACJI I LECZENIA ZABURZEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM 

SUBSTANCJI  
  

Ustawa S.4086/A.6553 zezwala na przekazywanie darowizn na edukację i leczenie 
zaburzeń związanych z używaniem substancji w zeznaniach podatkowych osób 

fizycznych  
  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę (S.4086/A.6553) ustanawiającą 
Fundusz na rzecz Edukacji i Leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji 
(Substance Use Disorder Education and Recovery Fund) oraz zezwalającą na 
przekazywanie w deklaracjach podatkowych darowizn na edukację i leczenie osób z 
zaburzeniami związanymi z używaniem substancji.  
  
„Walka z używkami jest dla mnie sprawą osobistą i jestem dumna, że mogę podjąć w 
stanie Nowy Jork kroki w celu uporania się z tą plagą”, powiedziała Gubernator 
Hochul. „Umożliwienie mieszkańcom stanu Nowy Jork wspierania członków swojej 
społeczności za pomocą tych darowizn to nieoceniony sposób, aby wszyscy razem 
działali na rzecz ratowania życia. Osoby zmagające się z problemami związanymi z 
używaniem substancji zasługują na naszą pomoc i wsparcie, gdy przechodzą przez 
proces zdrowienia, a w stanie Nowy Jork chcemy zapewnić, że otrzymują taką pomoc, 
jakiej potrzebują”.  
  
Ustawa S.4086/A.6553 stwarza możliwość dokonania odpisu od podatku dochodowego 
od osób fizycznych na Fundusz na rzecz Edukacji i Leczenia zaburzeń związanych z 
używaniem substancji. Środki z tego funduszu mają być przeznaczone na dotacje dla 
organizacji zajmujących się edukacją, zapobieganiem, leczeniem lub powrotem do 
zdrowia osób cierpiących na zaburzenia związane z używaniem substancji.  
  
Senator Michelle Hinchey powiedziała: „Kryzys związany z zaburzeniami używania 
substancji spustoszył prawie każdy zakątek naszego stanu, odbierając życie naszym 
bliskim i pozostawiając zrozpaczone rodziny i społeczności. Każdy ma do odegrania 
rolę w walce z problemem przedawkowania i położeniu kresu stygmatyzacji w związku z 
uzależnieniem. Przedstawiony przeze mnie wraz z członkiem zgromadzenia Johnem T. 
McDonaldem projekt ustawy mającej na celu powołanie Funduszu na rzecz Edukacji i 
Leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji i odliczenie od podatku 
dochodowego dla tych, którzy przekażą na ten fundusz swoją darowiznę pozwala 



każdemu z mieszkańców stanu Nowy Jork przyczynić się do rozwiązania tego 
problemu. Programy profilaktyki, leczenia i powrotu do zdrowia osób z zaburzeniami 
związanymi ze skutkami używania substancji ratują życie, a nasz projekt ustawy 
zapewnia, że fundusze te trafią bezpośrednio do organizacji odpowiedzialnych za 
działania w tym obszarze. Dziękuję Gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy i 
czekam na naszą dalszą współpracę, aby rozwijać kreatywne, zorientowane na zdrowie 
inicjatywy, które zakończą kryzys związany z zaburzeniami używania substancji w 
stanie Nowy Jork”.  
  
Członek Zgromadzenia, John T. McDonald III, powiedział: „Zaburzenia związane z 
używaniem substancji są problemem zdrowotnym, który głęboko wpływa na życie zbyt 
wielu osób. Często słyszymy pytanie, co mogę zrobić, aby pomóc? Ta nowa ustawa 
pozwala podatnikowi przyczynić się do sprawnego działania Funduszu na rzecz 
Edukacji i Leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji poprzez dokonanie 
darowizny na zeznaniu podatkowym. Poprzez zapewnienie łatwego mechanizmu 
kierowania funduszy na wsparcie profilaktyki, leczenia i powrotu do zdrowia, wszyscy 
możemy być częścią rozwiązania i zrobić to, co do nas należy, aby pomóc tym, którzy 
zmagają się z zaburzeniami związanymi ze skutkami używania substancji i ich bliskim. 
Dziękuję senator Michelle Hinchey, z którą razem pracowaliśmy nad tą ustawą, 
doceniam jej oddanie tej sprawie i dziękuję Gubernator Kathy Hochul za podpisanie 
tego aktu prawnego i za jej ciągłe zaangażowanie w pomoc osobom borykającym się z 
zaburzeniami związanymi ze skutkami używania substancji”.  
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